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Rio de Janeiro, 27 de março de 2015 

 

À 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

 

 

Questionamentos 
 

Referência Pregão Eletrônico N° 05/2015 
 

Sr. Pregoeiro,     
 

A Oi Móvel S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.423.963/0001-11, estabelecida a Setor Comer-

cial Norte, Qd. 03, BL. A - Andar Térreo-Parte 2 ED. Estação Tel. Centro Norte - Brasília-DF, 

tendo em vista a intenção de participar do referido certame, vem solicitar junto a esse 

respeitoso órgão os seguintes esclarecimentos: 

 

Questionamento 1 

 

Visando um melhor dimensionamento da solução a ser proposta, solicitamos que seja in-

formado além do número de usuários que será atendido pelo link internet (30Mbps), já in-

formado, o throughput desejado de firewall, IPS, Anti-virus, Anti-Spyware?  

 

Questionamento 2 

 

Ainda visando um melhor dimensionamento da solução a ser proposta, visto que o objeto 

licitado já existe hoje, solicitamos a informação de quantas interfaces são utilizadas hoje no 

firewall? Quantas VLANs, regras de segurança, regras de NAT são pretendidas para o fire-

wall? Deverá haver agregação de porta no firewall? Deverá haver descriptografia de trá-

fego HTTPS para inspeção?  

 

Questionamento 3 

 

No item 1.E.6 do Termo de Referência o cliente preconiza que: “O Serviço de Acesso Re-

moto poderá utilizar como meio de comunicação os acessos do tipo banda larga residen-

cial, rede celular ou rede local corporativa, desde que conectadas à internet. Deverá ha-

ver a possibilidade de utilização através de firewall com NAT, através de protocolos nor-

malmente permitidos por estes equipamentos, como, por exemplo, HTTPS (túnel SSL).” En-

tendemos que os acesso de banda larga residencial, rede celular ou rede local corporati-

va, desde que conectadas à internet, não estão sendo licitados neste certame, os únicos 

acesso solicitados neste certame são os dos item 2.Serviço de Administração de Rede de 

Longa Distância. Nosso entendimento está correto? 

 

Questionamento 4 
 

No item 2.A.2 do Termo de Referência o cliente preconiza que: “Todos os equipamentos 

instalados nas unidades da SUSEP deverão ser de um mesmo fabricante e deverão estar 

disponíveis para acesso de leitura por parte da CONTRATANTE;”. Informamos que haverá 

vários equipamentos distintos a serem instalados na SUSEP exemplo, modem ótico, modem 

elétrico, roteador, etc.. Assim a solicitação de todos os equipamentos serem do mesmo 

fabricante é de extrema complexidade, haja vista que existem empresas que fabricam 

modem, porém não fabricam roteadores, por exemplo. Além disso, visando a prática de 

preços mais competitivos, entendemos também que poderá caber a Contratada a defini-

ção dos equipamentos utilizados para esta solução desde que garantida a interoperabili-
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dade entre eles e que se mantenha os níveis de serviço pré-acordados. Nosso entendi-

mento está correto? 

 

Questionamento 5 

 

No item 2.B.1 do Termo de Referência o cliente preconiza que: “A PROPONENTE deve ser 

um Sistema Autônomo (Autonomous System), grupo de Redes IP gerenciados por mais de 

uma operadora de telecomunicações que possuam entre si uma política independente 

de roteamento. Deverá ser alocado para a CONTRATANTE um bloco contínuo de 16 ende-

reços IP.”. Entendemos que a SUSEP deseja uma rede privada através de MPLS, sendo as-

sim os 16 endereços IP solicitados será entregue e publicado no serviço de acesso a inter-

net. Nosso entendimento está correto? 

 

Questionamento 6 

 

No item 2.B.3 do Termo de Referência o cliente preconiza que: “No caso específico do 

ponto de acesso da Sede (RJ) deve ser empregada necessariamente a técnica da “dupla 

abordagem” com dois enlaces (links) provenientes de operadoras de telecomunicações 

distintas, sem qualquer compartilhamento de meio físico.”. Entendemos, porém, que” a 

dupla abordagem” solicitada poderá ser fornecida por uma mesma operadora, desde 

que por backbones distintos. Exemplo: link principal pela rede MPLS na rede Metro Ethernet 

e a “dupla abordagem” por um link ponto a ponto determinístico na rede SDH, sendo estes 

entregues em redes em fibras distintas por caminhos distintos e estações distintas. Enten-

demos, também, que os dois links, serão um como principal e outro como backup, ou seja 

não será considerado os dois links como ativo-ativo. Nossos entendimentos estão corretos? 

 

Questionamento 7 

 

Ainda em relação ao questionamento acima, entendemos que caso seja mantida a ne-

cessidade de dupla abordagem de operadoras distintas, a SUSEP deverá permitir a forma-

ção de consórcio a este certame ou dividir o certame em dois lotes, um com todos os ser-

viços solicitados e o segundo apenas com o link de redundância entre a Sede (RJ) e o Da-

ta Center da operadora ganhadora do lote 1. E, caso os dois links sejam ativo-ativo, en-

tendemos que a solução de controle de fluxo e balanceamento de carga entre os dois 

links será de responsabilidade da SUSEP, tanto para o site da Sede (RJ) como para o site no 

cyber da operadora. Nossos entendimentos estão corretos? 

 

Questionamento 8 

 

Os itens 2.C.3/D.3/E.3/F.3 e 2.C.4/D.4/E.4/F.4 do Termo de Referência dispõem sobre per-

centuais de desconto de 50% e 100% respectivamente em caso de não cumprimento da 

disponibilidade de 90% e 70%, também, respectivamente dos links de Acesso das Regio-

nais/ do Data Center / da Sede / do Acesso a Internet. Ocorre que pelo princípio da pro-

porcionalidade entendemos que além das demais penalidades cabíveis poderá ser consi-

derado um percentual máximo de 10% referente a multa pelo não cumprimento do SLA 

acordado. Favor confirmar nosso entendimento. 

 

Questionamento 9 

 

Os itens 4.A.10 e 4.A.13 do Termo de Referência dispõem sobre o inicio do faturamento 

somente após a conclusão da migração  e ado aceite formal por parte da SUSEP. Porém, 

para o item 2 (Fornecimento e Administração de Rede de Longa Distância) entendemos 

que o inicio do faturamento poderá se dar a partir da entrega dos links e aceite da SUSEP. 

Nosso entendimento está correto? 
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Questionamento 10 

 

O item 4.B.1 do Termo de Referência apresenta uma tabela com o cronograma de insta-

lação.  Visto que a operadora depende da compra de equipamentos que muitas vezes 

são importados.  Solicitamos a dilação do prazo de entrega dos links tanto da Sede quanto 

das regionais e do Data Center para até 60 dias, de forma que as PROPONENTES possam 

fornecer o serviço com qualidade exigida por este órgão. Nossa solicitação será aceita? 

 

Questionamento 11 

 

No Id 1 do item 6.10 do Termo de Referência o cliente preconiza que: “Durante o período 

de implantação do ambiente (montagem dos ambientes de produção, desenvolvimento 

e homologação no Centro de Dados, instalação de Links e migração de caixas postais), 

não será devido nenhum pagamento à CONTRATADA a esse título. Somente após o aceite 

definitivo da implantação, haverá pagamentos mensais regulares.”. Entendemos que po-

derá ser aceito a cobrança do serviço de instalação (incluindo cessão de equipamentos), 

visto que tal recurso é destinado ao pagamento de despesas como fornecimento de 

equipamentos, transporte e outros pagamentos destinados a terceiros pertinentes a insta-

lação do circuito. Favor confirmar nosso entendimento. 

 

Questionamento 12 

 

Em relação a tabela de formação de preço, percebemos que a SUSEP apresentou uma 

tabela de formação de preço simplificada referente ao item 2, onde é considerado o va-

lor do item para os 36 meses. Assim entendemos que na fatura poderá ser cobrado os va-

lores por subitem (de forma aberta), haja vista que cada subitem possui alíquotas de im-

postos distintas, segue abaixo um modelo para os itens de telecomunicações da Sede (RJ):  

• Valor mensal dos links 100Mbps (principal e backup) à R$  

• Valor da instalação dos links (principal e backup) à R$  

• Valor mensal do aluguel dos roteadores (principal e backup) à R$  

• Valor mensal da manutenção dos roteadores (principal e backup) à R$  

• Valor na instalação dos roteadores (principal e backup) à R$  

• Valor mensal da gerência via web (principal e backup) à R$  

Por fim, entendemos que poderemos faturar os serviços por subitem (de forma aberta), 

conforme exemplo acima. Nosso entendimento está correto? 

 

Desde já agradecemos à atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quais-

quer esclarecimentos através do telefone (21) 3131-8476/(21) 98876-8412 Renato Soares. 
 

Atenciosamente, 


